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Reglement Registratie SNA
Sinds 8 februari 2013 is er een aanpassing in het Reglement Registratie SNA betreffende artikel 9 lid 14
van toepassing. Hierover zijn diverse vragen gekomen met betrekking tot de betekenis van dit artikel.
Artikel 9 lid 14 Reglement Registratie SNA:
De onderneming wordt geacht zich te houden aan de geldende gelijke behandelingswetgeving.
De onderneming moet hiervoor waarborgen dat er een beleid (of maatregelen) is vastgesteld, ingevoerd en
wordt onderhouden ter voorkoming van discriminatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het College voor de Rechten van Mens. Per
Artikel wordt hier een opsomming gemaakt waaraan een onderneming zich moet houden.



Bewaar gegevens van arbeidsmigrant goed
Vanaf 1 juni 2013 riskeert u een boete van maximaal € 3.000 als u zich niet houdt aan de verplichtingen
die u heeft als referent van een arbeidsmigrant.
Neemt u een werknemer uit het buitenland in dienst, zorg dan dat u voldoet aan uw administratie- en
bewaarplicht.
Per 1 juni 2013 treedt de Wet modern migratiebeleid in werking. Eén van de maatregelen uit deze wet is
dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) u als referent een bestuurlijke boete kan opleggen als u
zich niet houdt aan de verplichtingen die u heeft bij het in dienst nemen van een arbeidsmigrant.
U bent als werkgever referent als u er belang bij heeft dat de arbeidsmigrant naar Nederland komt. Hiervan
is bijvoorbeeld sprake als de buitenlandse werknemer bij u in loondienst komt werken. De boete kan
oplopen tot maximaal € 3.000. Als u nog eens in de fout gaat, kan de IND de boete met 50% verhogen.
Houd een zorgvuldige administratie bij
De administratie- en bewaarplicht houdt in dat u relevante informatie en bewijsstukken moet opnemen in
uw administratie en tot vijf jaar na het einde van uw referent schap moet bewaren. De IND kan op elk
moment aankloppen om te controleren of u zich aan uw verplichtingen houdt of heeft gehouden. Zorg
daarom voor een zorgvuldige verwerking van de gegevens van de arbeidsmigrant. Leg in ieder geval de
volgende gegevens vast:
- de arbeids-, of stage overeenkomst of het aanstellingsbesluit;
- de tewerkstellingsvergunning;
- een kopie van het paspoort.



Maatregelen tegen fraude buitenlandse kentekens bekend
Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat een einde maken aan de onwenselijke situatie dat voor auto's met
een buitenlands kenteken geen Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt betaald. Dat heeft hij aan de Tweede Kamer
laten weten.
Weekers wil toe naar een situatie waarin alle auto-eigenaren die langere tijd in Nederland wonen en werken in
beginsel motorrijtuigenbelasting en belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM) betalen.
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Om dat te bereiken neemt de bewindsman een aantal maatregelen. Via onder meer verkeerscontroles, wijkacties en toepassing
van automatische nummerplaatherkenning worden fraudeurs opgespoord. Nieuwe wet- en regelgeving moet leiden tot snellere
naheffing van deze personen. Daarnaast krijgt de Belastingdienst meer wettelijke mogelijkheden om effectiever te kunnen
handhaven. Het budget hiervoor wordt verdubbeld tot € 1,6 miljoen.
Daarnaast zullen arbeidsmigranten via gerichte voorlichting actief worden gewezen op vrijwillige registratie en wordt wanbetalers
duidelijk gemaakt dat zij op een harde aanpak kunnen rekenen.

MRB-woonplaatsbegrip
Op Prinsjesdag heeft Weekers in zijn plannen onder andere het MRB-woonplaatsbegrip aanscherpen door de introductie van het
woonplaatsvermoeden in de Wet MRB. Dit woonplaatsvermoeden houdt in dat een natuurlijk persoon geacht wordt voor de MRB
ingezetene van Nederland te zijn indien hij is ingeschreven in de GBA (dus aan hem een BSN is toegekend) of zich had moeten
inschrijven in de GBA. Hiermee wordt het MRB- woonplaatsbegrip aangescherpt zodat eerder belastingplicht voor de MRB
ontstaat.
Verder is Weekers van plan om de huidige vrijstelling van één jaar te beperken tot zes maanden zodat buitenlandse houders
eerder belastingplichtig worden voor de MRB.



Invoering Depotstelsel

- Hoe zat ook alweer?
Achtergrond van de wettelijke regeling
Aannemers van werk, inleners van personeel en opdrachtgevers in de confectiesector worden aansprakelijk gesteld voor de niet
betaalde loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies van hun onderaannemers, uitleners en (confectie)aannemers.
Zij kunnen hun aansprakelijkheid beperken door de belasting- en premiecomponent (veelal een vast percentage) van de aan hen
uitgereikte facturen te storten op een speciale geblokkeerde rekening
(g-rekening) die de onderaannemer of uitlener heeft geopend bij zijn bank. Het saldo van de G-rekening kan de rekeninghouder
vervolgens uitsluitend gebruiken voor de betaling van loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Wanneer de
onderaannemer of uitlener op zijn beurt weer gebruik maakt van onderaannemers of personeel inleent, mogen van deze grekening ook bedragen worden doorgestort naar g-rekening van die onderaannemers of uitleners.

- Wat verandert er?
Overgang naar depotservice
Het huidige g-rekeningensysteem wordt vervangen door een systeem van rechtstreekse stortingen (depotstelsel). Een
langgekoesterde politieke wens (vanaf 2009) die hort bij een reeks van antifraudemaatregelen. Met het nieuwe systeem is de
introductie van een uniforme manier van vrijwaringsrekening een feit. De ondernemer kan echter niet meer via internetbankieren
betaalopdrachten insturen en zijn depot inzien. Deze ondersteuning gaat de Belastingdienst hem bieden via een internetdepotservice, waarop zij een depot aanhouden op een vrijwaringsrekening van de Belastingdienst/centrale Administratie (B/CA).
De onderaannemer of uitlener kan het tegoed van zijn depot daarna gebruiken voor betalingen van loonheffing, omzetbelasting en
sociale verzekeringspremies of doorboeken naar het depot van een ander .

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 juli 2014 in werking. Per deze datum stopt de uitgifte van nieuwe G-rekeningen en zijn de depots
beschikbaar. Het g-rekeningenstelsel en het depotstelsel blijven na inwerkingtreding van het depotstelsel 1 jaar naast elkaar
bestaan. Per juli 2015 vervalt het g-rekeningstelsel definitief.

De depotservice
Met de depotservice biedt de belastingdienst alle ondernemers een eigen vrijwaringsrekening in een afgeschermde persoonlijke
omgeving. Deze omgeving wordt gehost door Centric. De depotservice biedt een omgeving waarin rechtstreeks te storten voor

toekomstige belastingschulden kunnen worden gedaan. De depoteigenaar kan deze bedragen zelf gebruiken van het
doorstorten en opnemen van gelden.
Verplicht gebruik eHerkenning
Digitaal zaken regelen met een overheidsorganisatie gebeurt steeds vaker via authenticatie met eHerkenning. Bijvoorbeeld bij de
aanvraag van een vergunning bij de gemeente, een subsidie bij Agentschap NL of een verklaring omtrent het gedrag bij het
ministerie van Justitie. Er is met BKZ afgesproken dat ook de authenticatie voor de depotservice via eHerkenning gaat
plaatsvinden. In ieder geval totdat de E-ID voor ondernemers wordt geïntroduceerd.
www.twitter.com/CiSafex
#CiSafex
www.facebook.com/safex.certificatie
www.safexcertificatie.nl
info@safexcertificatie.nl
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